Ofício Circular GABSEC no 624/2021-GABSEC

Fortaleza-CE, 25 de fevereiro de 2021.

Senhor(a) Secretário(a) Municipal de Saúde,
A Secretaria da Saúde do Estado implementou a análise das condições referentes aos
fatores de risco territorial por município, denominada Níveis de Alerta, que pode ser
acessado
no
Integrasus
(https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/indicadores/
indicadores-coronavirus/nivel-alerta).
Seu objetivo é informar a população sobre a situação da COVID-19 em sua região, bem
como fornecer suporte aos gestores a partir da automatização de ações recomendadas para
cada indicador que demonstrar tendência de crescimento.
Para o desenvolvimento são analisados os seguintes indicadores:
• Incidência de casos confirmados de Covid-19 por dia / 100 mil habitantes;
• Internações pelos CID’s causas respiratórias;
• Taxa de positividade em testes RT-PCR;
• Taxa de letalidade por COVID-19;
• Percentual de leitos UTI-COVID ocupados.
Neste sentido a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará recomenda para os Municípios
que se encontram em nível de risco alto ou altíssimo para Covid-19, de acordo com a tabela
do anexo I, que sigam as orientações previstas no Painel Níveis de Alerta, bem como as
seguintes recomendações:
Recomendações Especiais
Destacamos que os níveis de alerta Risco Altíssimo e Risco Alto (ver relação anexa)
demonstram que os municípios se encontram em situação preocupante com relação a
COVID-19. E, portanto, devem além das recomendações anteriores, adotar medidas
específicas:
• Adaptar protocolos de rastreamento de contatos e monitoramento de casos suspeitos;
• Dimensionar equipamentos de saúde e estoque de medicamentos e insumos,
adaptando a capacidade de resposta à possível demanda por cuidados hospitalares (Kit de
intubação, Anestésicos, Estoque O2);
• Adaptar ações para diminuir contatos na sociedade, como fechamento de espaços
públicos, serviços não essenciais e comunicar a necessidade de evitar aglomerações;
• Editar decretos e orientar a população a adotar comportamentos que diminuam o
contágio, como o uso de máscaras e outras medidas profiláticas;
• Instalar barreiras sanitárias;
• Cancelamento de eventos sociais;
• Promover a fiscalização para o cumprimento do Decreto Estadual e Municipal.
Certos do apoio e compreensão de V.Exa, manifestamos votos de estima e consideração
e colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.
Atenciosamente,

Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho
SECRETÁRIO DA SAÚDE
Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema - CEP: 60060-440 - Fortaleza - Ceará
Fone: 3101 5124 - e-mail: gabsec@saude.ce.gov.br - www.saude.ce.gov.br

ANEXO 1 – Tabela de Níveis de Alerta dos Municípios do Ceará
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